
32ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22/10/2019. 

 

         Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 

as dezenove horas, na sede da Câmara Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, 

sito à Rua: Oscar Pereira de Camargo, nº 396, realizou-se a presente sessão com a 

presença dos Srs. Vereadores: Aparecido Renato Honório, Ademar Alves Cardoso, Cleber 

Mariano da Silva, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José Fidelis da Silva, 

Livercino Domingues, Ricardo Batista dos Santos e Valdinei Luca da Silva. Foram 

realizadas uma oração pelos presentes e a leitura do expediente pela senhora secretária. 

Na sequência, passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de 

todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após, passou a palavra para o 

Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para 

realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson que agradeceu a 

presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após passou a 

palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e disse não ter 

indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador José 

Fidelis, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no 

momento. Após passou a palavra para o Vereador Livercino, que agradeceu a presença 

de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para 

o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e fez indicação ao setor 

competente, para que seja visto a possibilidade de fazer a extensão da rede de iluminação 

pública na estrada que dá acesso a Avícola Catarinense, atendendo a pedido de alguns 

funcionários que necessitam transitar pelo referido local a noite para chegarem até o local, 

a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei 

Luca, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no 

momento. E não tendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, do que 

para constar a presente ata, que vai assinada pela advogada Karla de Fátima Yamashita, 

Sr. Presidente, 1º Secretário e demais vereadores.  

 

 

 

 



juntamente com os vereadores Cleber, Livercino, Cleilson, Everton, José Fidélis, Valdinei e 

Ricardo, fez indicação ao Ser. Prefeito, para que veja a possibilidade de adquirir para o 

Município um Caminhão Pipa, pois está havendo muita necessidade, tanto na área rural 

para molhar as estradas que estão sendo realizadas, como aqui na cidade para socorro de 

pequenos incêndios e a lavagem do asfalto, a qual foi aprovada por unanimidade. 


